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MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ČR SDĚLUJE
Opatření obecné povahy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán
podle ustanovení § 184 a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), určuje:
vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení se může předat žákům i po posledním dnu
období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí
vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
Plný text tohoto dokumentu naleznete v elektronických přílohách tohoto čísla Školního zpravodaje.

Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká školní inspekce společně připravily a vydaly
doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021.
Manuál naleznete ZDE nebo v elektronických přílohách tohoto čísla Školního zpravodaje.

Přijímání na střední školy a konzervatoře
MŠMT zveřejňuje na své webové stránce veškeré informace a odkazy k právní úpravě přijímacího
řízení včetně tiskopisů přihlášek ke střednímu vzdělávání a dalších informací týkajících se této
problematiky. Tyto materiály jsou uvedeny rovněž na stránkách Centra pro zjišťování výsledků
vzdělávání.
Celková informace k přijímacímu řízení ke střednímu vzdělávání konanému ve školním roce
2020/2021: 2020_celkova informace_prijimaci rizeni SŠ.pdf
Více informací: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore?lang=1&ref=m&source=email

Organizace poskytující programy primární prevence v době
distančního vzdělávání
Současná situace spojená s distanční výukou je pro mnohé z nás náročná, proto je i v této době
důležité nadále podporovat programy primární prevence. Prostřednictvím preventivních programů
můžeme mírnit dopady současné situace nejen na žáky, ale i na pedagogy a rodiče. Z tohoto důvodu
uvádíme podrobnější popis vybraných organizací poskytujících programy primární prevence, na které
se můžete obrátit. Materiál byl připraven oddělením koordinace a financování protidrogové politiky
Úřadu vlády České republiky ve spolupráci s příslušnými poskytovateli primární prevence.
Přehled aktivit programu PP .pdf
Více informací: https://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/informace-o-nabidce-vybranychorganizaci-poskytujicich
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Výzva o poskytnutí dotace při vzdělávání dětí, žáků a stud entů se
speciálními vzdělávacími potřebami
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o poskytnutí
dotace do programu 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – subtitul 133D 321.
V tomto programu (subtitulu) poskytuje MŠMT investiční dotace na pořízení kompenzačních
pomůcek a speciálních učebních pomůcek pro vzdělávání dětí, žáků a studentů s potřebou podpůrných
opatření při vzdělávání a poskytování školských služeb podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Primárně se výzva zaměřuje na podporu pořízení kompenzačních pomůcek a speciálních učebních
pomůcek investičního charakteru přímo do škol a školských zařízení všech zřizovatelů, u nichž je
prokazatelné či předvídatelné, že s ohledem na vyšší počet žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, dlouhodobou potřebu využívání daných pomůcek a učebnic či skutečnost, že daná
pomůcka musí být žákem využívána jak ve škole či školském zařízení, tak při domácí přípravě, je
tento způsob zajištění poskytování daných podpůrných opatření vhodnější z hlediska efektivity,
účelnosti a hospodárnosti.
Dotace je poskytována až do 100 % normované finanční náročnosti investičních kompenzačních
pomůcek dle vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
a žáků nadaných ve znění pozdějších předpisů. V této vyhlášce je také uveden konkrétní výčet
kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, jež lze ze strany
školských poradenských zařízení doporučovat jako podpůrné opatření při vzdělávání a poskytování
školských služeb konkrétnímu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejnižší předpokládaná
pořizovací cena kompenzační pomůcky a speciální učební pomůcky musí převyšovat 40 000 Kč
u hmotného majetku, resp. 60 000 Kč u nehmotného majetku.
Termín ukončení realizace celého programu je stanoven k 30. 6. 2021. Aby byla zajištěna optimální
doba pro splnění dodávek, včetně období schvalování investičního záměru, stanovuje správce
programu termín pro ukončení příjmu žádostí o poskytnutí dotace k 30. 4. 2021.
Výzva 133 320 – subtitul 133D 321 pro rok 2021.docx
Příloha č. 1 výzvy – vzor – žádost o poskytnutí dotace.docx
Příloha č. 2 výzvy – vzor – investiční záměr.docx
Příloha č. 3 výzvy – vzor podmínek pro poskytnutí dotace.docx
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/vyzva-ministerstvaskolstvi-mladeze-a-telovychovy-k5?highlightWords=Podpora+zaji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD+investi%C4%8Dn%C3%ADch+po
dp%C5%AFrn%C3%BDch+opat%C5%99en%C3%AD

Podávání žádostí o povolení povinné školní docházky v zahraniční
škole na území ČR
Ministerstvo školství zveřejňuje pro školy uskutečňující na území České republiky vzdělávání podle
zahraničního vzdělávacího programu podle § 38 odst. 1 písmeno c) školského zákona informaci
o podmínkách a náležitostech žádosti o povolení plnění povinné školní docházky. Informace vychází
z formulací ve školském zákoně a popisuje náležitosti žádosti a jejího podání v souladu se správním
řádem. Byla zpracována s cílem ulehčit školám proces přípravy žádosti.
Text informace ke stáhnutí zde: Info k zadosti o povoleni plneni PSD_web.pdf
Odkaz:
https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-o-podavani-zadosti-opovoleni-plneni-povinne

4

Opatření Ministerstva zdravotnictví
Připomínáme všem ředitelům a ředitelkám mateřských škol důležitost dodržování mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, ze dne 7. 12. 2020, účinné od 8. 12. 2020, týkající se nošení
roušek (viz link:
http://www.hygpraha.cz/Admin/_upload/files/1/2020_1/12072020ko%20a%20mo%20mz/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-sucinnosti-od-8-12-2020-do-odvolani.pdf) .
V souvislosti s tím zveřejňujeme výkladové stanovisko ředitele odboru právního, Ministerstva
zdravotnictví ČR, které zní: výjimka z povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest týkající se
dětí a pedagogických pracovníků v mateřské škole a dětí a osob o ně pečující v dětské skupině se
vztahuje pouze na vnitřní prostory mateřské školy.
Ředitel odboru právního MZ ČR také připomíná krizové opatření, dle nějž je nařízeno pobývat na
veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou dětí, žáků a studentů při poskytování
vzdělávání ve školách či školských zařízeních. Je tedy i nadále možné jít například s dětmi mateřské
školy na procházku mimo areál školky pohromadě. Nařizuje se také zachovávat při kontaktu
s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Věstník MŠMT 08/2020
Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 8/2020 (16 s.)
(č. 9–12/2020 nebyla vydána)
Část oznamovací
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo k zařazení do seznamu učebnic a učebních
textů následující tituly
• Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/2021
MSMT 08-2020
Odkaz: https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-08-2020

Nové materiály MŠMT
Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2021

Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2021 vychází z
materiálu „Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na
rok 2021“, č.j. MSMT-203/2021.
26. leden 2021
Finanční prostředky stanovené ministerstvem pro školy a pedagogickou práci školních
družin, které jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2021

V návaznosti na materiál "Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních
samosprávných celků na rok 2021", č.j. MSMT-203/2021, zveřejňuje ministerstvo podrobný
rozpis rozpočtu pro školy a pedagogickou práci ve školních družinách, které jsou zřízené
krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí pro rok 2021.
26. leden 2021
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Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných
celků na rok 2021

Materiál č.j. MSMT-203/2021 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů
pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce
2021.
26. leden 2021
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ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE INFORMUJE
Inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci, která představuje uvolněné úlohy PISA ze čtenářské,
matematické a přírodovědné oblasti jako zdroj didaktické inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnosti
v mezipředmětovém kontextu. Ke spolupráci na tvorbě publikace byli přizváni také vybraní učitelé,
kteří se podílejí na vytváření a využívání přenositelných inovativních metod výuky a na podpoře
spolupráce mezi učiteli. Ve svých příspěvcích sdílejí zajímavé zkušenosti s rozvojem čtenářské
gramotnosti ve výuce matematiky, přírodovědných a odborných předmětů a zároveň poukazují na
možnosti využití gradovaných úloh s narůstající náročností, které jsou vhodným nástrojem
k individualizaci výuky. Ve formátu pdf ke stažení zde.
Odkaz: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/PISA-Inspirace-pro-rozvoj-gramotnosti-ulohy-ze-cte

Vzdělávání učitelů pro rozvoj čtenářských, matematických
a přírodovědných dovedností žáků
Česká školní inspekce připravila pro učitele ZŠ a SŠ speciální vzdělávací programy, jejichž cílem je
naučit pedagogy využívat v hodinách úlohy uvolněné z mezinárodních šetření PIRLS, TIMSS a PISA.
Tyto úlohy mají výrazný didaktický potenciál a kromě své evaluační role mohou dobře posloužit také
jako nástroj pro zvýšení kvality výuky čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků
na obou stupních ZŠ i na SŠ. Realizace seminářů je zcela zdarma a konají se přímo v prostorách
konkrétní školy (rozsah semináře je 6 hod.). V průběhu 1. čtvrtletí 2021 bude nabídka realizace
seminářů doplněna také o možnost realizovat seminář distančně prostřednictvím platformy MS
Teams. V nabídce jsou dva typy seminářů:
První vzdělávací program je zaměřen na využívání didaktického potenciálu úloh uvolněných
z mezinárodních šetřeni TIMSS a PIRLS s cílem podpořit zvyšování kvality výuky čtenářských,
matematických a přírodovědných dovedností žáků na 1. stupni ZŠ. Tento program je tedy určen
zejména elementaristům, účast učitelů 2. stupně ZŠ je však také možná.
Druhý vzdělávací program je zaměřen na využívání didaktického potenciálu úloh uvolněných
z mezinárodního šetřeni PISA s cílem poskytnout inspiraci pro zkvalitňování výuky přírodovědných
předmětů a matematiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Tento program je tedy určen primárně učitelům
působícím na 2. stupni ZŠ a na středních školách. I zde platí, že se do něj mohou přihlásit také učitelé
1. stupně ZŠ. Na semináři se předpokládá účast max. 15 osob v jedné skupině, aby bylo zajištěno
jeho praktické a interaktivní pojetí. Minimální počet účastníků pro realizaci semináře je 10. Pokud je
seminář realizován prezenčně, poskytne škola odpovídající prostory tak, aby měl každý účastník
k dispozici PC nebo notebook s připojením k internetu. Pokud nemá škola možnost zajistit PC nebo
notebook pro každého účastníka, bude dohodnuto jiné technické řešení. Všichni účastníci semináře
obdrží potřebné vzdělávací materiály, PPT prezentace i tištěné publikace s uvolněnými úlohami.
V případě zajmu o realizaci vzdělávacího programu pro učitele (zdarma a přímo ve vaší škole) zašlete
prosím požadavek prostřednictvím systému InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz):
1. Téma požadavku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI
2. Uveďte název semináře – TIMSS+PIRLS nebo PISA (případně oboje)
3. Uveďte předpokládaný počet účastníků za vaši školu (minimální počet účastníků je 10)
4. Navrhněte termín (termíny) konání
Více informací: https://www.csicr.cz/cz/Odkazovane-clanky/Vzdelavani-ucitelu-pro-rozvojctenarskych,-matemat
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ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE MAGISTRÁTU
MĚSTA BRNA INFORMUJE
Organizační změna
Ke dni 1. 1. 2021 došlo v rámci Magistrátu města Brna k organizační změně. Odbor školství, mládeže
a tělovýchovy byl rozdělen na dva nové útvary, Odbor školství a mládeže (OŠML) a Odbor sportu
(OS).
OŠML nadále sídlí v budově na Dominikánském náměstí č. 3 a skládá se ze dvou oddělení: oddělení
pedagogicko organizačního a oddělení ekonomiky a kontroly škol. Obě dvě oddělení jsou nově
umístěna pouze v 1. patře budovy.
K 31. 12. 2020 skončil ve funkci vedoucího odboru Mgr. Martin Jelínek. Vedoucím Odboru školství
a mládeže byl k 1. 1. 2021 jmenován PhDr. Petr Hruška, MBA.
Ve funkci vedoucí pedagogicko organizačního oddělení končí k 31. 1. 2021 PhDr. Marie Klusoňová.
Na tuto pozici byla od 1. 2. 2021 jmenována PhDr. Irena Čechová.
Na pozici vedoucí oddělení ekonomiky a kontroly škol pokračuje Mgr. Hana Treuová.

Poděkování
Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna děkuje paní PhDr. Marii Klusoňové za její
celoživotní práci v oblasti školství, zejména za dlouholeté vedení Oddělení pedagogicko
organizačního Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna. Její obětavá
a zodpovědná práce přispěla významnou měrou k dobrému jménu brněnského školství. Paní doktorka
Klusoňová bude s odborem školství spolupracovat i nadále v rámci projektů.

Učitel roku 2021
I v letošním roce přijímá Odbor školství a mládeže MMB návrhy na ocenění učitelů škol zřizovaných
statutárním městem Brnem a městskými částmi u příležitosti Dne učitelů v roce 2021.
Ocenění je možno udělit ve dvou kategoriích:
I. kategorie:
Výrazná pedagogická osobnost roku
II. kategorie: Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.
Návrhy na ocenění mohou podávat na Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna v termínu
do 15. února 2021 ředitelé nebo pedagogické kolektivy škol zřizovaných statutárním městem Brnem
a městskými částmi, členové školských rad, jednotlivé městské části a členové Komise výchovy
a vzdělávání Rady města Brna.
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Právní informace
Změny v právních předpisech:
Nařízení vlády, č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
předpisech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení
vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
s účinností od 1. 1. 2021 – vydání nových platových výměrů.
Nařízení vlády č. 562/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu
přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické
činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 2. 2021 – ve
„veřejných“ školách; evidence hodin „pedagogické intervence“ v souvislosti s týdenním rozsahem
přímé pedagogické činnosti.
Vyhláška č. 606/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, účinná od 1. 1. 2021,
přechodná ustanovení – aktualizace podmínek poskytování „pedagogické intervence“ jako podpůrného
opatření prvního stupně a související dokumentace.
Vyhláška 607/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška 612/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních
potřeb, ve znění pozdějších přepisů – „stravenkový paušál“ a příspěvek z FKSP.

Právní poradna
Úprava školního řádu ve vztahu k podmínkám hodnocení žáků na vysvědčení
Podle § 14 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech
plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, pravidla hodnocení žáků (která jsou
součástí školního řádu) obsahují i „zásady získávání podkladů pro hodnocení“.
Pokud se mají změnit podmínky, za kterých je žák hodnocen na vysvědčení, je nutné změnit
školní řád. Doporučení MŠMT školní řád nemůže nahradit.

Problematika zápisových lístků
V § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je vymezeno „úřední razítko“. Razítko, na němž je
vyznačen malý státní znak, je kulatého tvaru o průměru 20 mm, 25 mm nebo 36 mm, malý státní znak
je vyobrazen uvnitř kruhu, na jehož obvodu je označení oprávněné osoby, popřípadě i označení její
organizační součásti a sídla (dále jen „úřední razítko“). Používá-li oprávněná osoba více úředních
razítek, musí tato razítka obsahovat i pořadová čísla. Otisk úředního razítka je jednobarevný.
„Hranaté“ razítko (bez malého státního znaku) v právních předpisech není vymezeno.
Ve školském zákoně (§ 60 g odst. 5) se v souvislosti se zápisovým lístkem uvádí pojem „razítko“ (bez
dalšího upřesnění). Proto vznikají pochybnosti o tom, jaké razítko se má otisknout na zápisový lístek.
Podle Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2020/2021 se zápisový
lístek opatřuje razítkem bez malého státního znaku.
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Učitelská platforma – slovní hodnocení na vysvědčení
Vzhledem k nestandardnímu průběhu školního roku vyzvalo ministerstvo školství učitele, aby první
pololetí ukončili místo známek slovní zpětnou vazbou. Učitelská platforma zveřejnila proto pro
inspiraci přehled různých druhů slovních hodnocení, které lze kombinovat s tradičním známkováním.
Tyto příklady zveřejnilo na svém portálu i ministerstvo školství a rozeslalo je do škol.
Učitelé v metodice najdou řadu doporučení k blížícímu se pololetnímu hodnocení. Pololetní
klasifikace se letos uskuteční v situaci, kdy kvůli opakovanému uzavření škol většina žáků
absolvovala převážnou část pololetí různými formami distanční výuky. Proto ministerstvo učitelům
v metodice doporučuje, aby kvůli nedostatku výstupů a známek hodnotili žáky slovně nebo kombinací
známky a slovní zpětné vazby. Žáci by vzhledem k nezvyklému průběhu výuky neměli být hodnoceni
jen za plnění běžných školních výstupů, ale například i za to, jak byli aktivní při distanční výuce, jak si
dokázali osvojit digitální kompetence nebo jak při distanční výuce pomáhali svým spolužákům.
Více informací:
https://www.ucitelskaplatforma.cz/2021/01/07/ucitelska-platforma-pro-pololetni-vysvedceni-davameucitelum-priklady-slovni-zpetne-vazby/

Formativní hodnocení
Na webové stránce www.eduin.cz naleznete užitečné odkazy týkající se formativního hodnocení. Více
informací:
https://www.eduin.cz/clanky/formativni-hodnoceni-je-skvely-nastroj-pro-lepsi-uceni/

Stanovisko ČOSIV ke změnám v inkluzivní vyhlášce
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) vydala shrnující zprávu ke změnám
v tzv. inkluzivní vyhlášce, jejíž aktuální znění účinné od 1. ledna 2021 najdete zde. Nařízení vlády
stanovující rozsah přímé pedagogické činnosti s účinností od 1. února 2021 zde.
Více informací:
https://www.eduin.cz/clanky/cosiv-msmt-omezilo-podporu-doucovani-znevyhodnenych-deti-a-tonarychlo-a-bez-ohledu-na-negativni-dopady-na-zaky-i-ucitele/

Webová aplikace pro výběr střední školy
Místo tradičního Festivalu vzdělávání vytvořil Odbor školství Jihomoravského kraje aplikaci pro
výběr střední školy pro žáky 5., 7. a zejména 9. ročníků. Nová webová aplikace usnadní žákům
a jejich rodičům výběr střední školy.
Aplikace je dostupná na adrese: https://www.vyberskoly.cz/online. Na tomto webu jsou umístěny
všechny potřebné informace o přijímacím řízení na střední školy v tomto školním roce, včetně
kontaktů na bezplatné kariérové poradenství.

Nabídka Centra pro talentovanou mládež, z. s.
Magistrát města Brna doporučuje základním i středním školám využít nabídku Centra pro
talentovanou mládež (www.ctm-academy.org) pro individualizaci výuky a podporu motivovaných
žáků a studentů nejen v covidové době. Pro mladší žáky doporučujeme využívání programu
Objevitelské soboty, který nyní běží v online formě, pro starší studenty unikátní CTM Online, kdy
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studenti pod vedením mentorů zažívají individuální přístup a výuku odborných předmětů v angličtině,
taktéž kompletně online.
CTM vzniklo na míru studentům, kteří potřebují individuální a flexibilní přístup ke vzdělávání. CTM
online kurzy v angličtině respektují učební tempo studentů. Studenti se zlepšují v oboru, který je baví.
Angličtina je jedním ze zásadních stavebních kamenů online studia, individuální přístup a mentoring
motivují žáky a studenty ke zvládání odborných témat i jazykových úskalí a podporují individualizaci
a diferenciaci výuky podle možností jednotlivých studentů.
Pro žáky základních škol je CTM Online především příležitostí, jak získat základy odborné angličtiny.
Pro středoškoláky je CTM cestou, jak se posunout po odborné stránce a posílit svoji šanci být přijat na
univerzitu svých snů. CTM také nabízí školní programy, kdy se kurzy CTM Online vyučují v celých
třídách či skupinách žáků.
CTM je partnerem desítek škol, které využívají online kurzy CTM k rozšíření své předmětové nabídky
nebo jako náplň individuálních studijních plánů. V této době, kdy výuka probíhá částečně online, je
CTM vyhledávaným a ověřeným nástrojem pro pedagogy i studenty. Magistrát města Brna hodnotí
program jako vysoce kvalitní a doporučuje školám, aby ho nabídly motivovaným studentům
jako další možnost rozvoje.
Katalog kurzů a všechny informace o studiu najdete na www.ctm-academy.cz/online>>
Pro více informací kontaktujte Jeanne Bočkovou, ředitelku CTM, na e-mailu jeanne.bockova@ctmacademy.org. Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla
Školního zpravodaje.

Co jsou žestě
Moravia Brass Band nabízí předškolním dětem i mladším žákům sérii videí o žesťových nástrojích.
Videa budou ke stažení od 18. 1. 2021. Odkaz: https://www.moraviabrassband.cz/koncerty/co-jsouzeste/. Více informací naleznete na letáčku v přiložených elektronických souborech tohoto čísla
Školního zpravodaje.

Anketa SUK – čteme všichni
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje další ročník dětské ankety
o nejoblíbenější dětskou knihu!
Cena za literaturu pro děti a mládež SUK – čteme všichni na podporu čtenářské gramotnosti probíhá
již 28 let a děti v ní mohou hlasovat o nejoblíbenější knize vydané v daném roce.
Hlasovat mohou jak pro domácí, tak i zahraniční autory, pro beletrii i naučnou literaturu pro děti
a mládež.
Hlasovat elektronicky je možno zde.
Nebo je možné vyplnit hlasovací lístek a zaslat poštou na adresu:
Pedagogická knihovna J. A. Komenského, SUK – čteme všichni, Jeruzalémská 12, Praha 1, 110 00
Ze zaslaných hlasů bude vylosováno 50 dětí, které dostanou odměnu v podobě kvalitní knihy.
Názor dětí a odraz jejich vkusu ve výsledcích soutěže jsou cennými informacemi pro všechny učitele
a knihovníky, kteří se snaží o rozvoj dětského čtenářství. Výsledky předchozích ročníků naleznete zde.
Více informací: https://www.npmk.cz/pro-media/tiskove-zpravy/hlasovani-o-nejoblibenejsi-detskouknihu-zacina
Plakátek k této anketě naleznete v přílohách tohoto čísla Školního zpravodaje.
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PROJEKTY OP VVV

Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817, Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ve městě Brně II (MAP II)
NEWSLETTER
Od ledna 2021 bude v rámci projektu MAP Brno II vydáván Newsletter, jehož posláním bude
informovat školy a dotčenou veřejnost o dění v projektu.
Newsletter bude vydáván jako občasník v elektronické podobě. Jeho první číslo s představením
pracovních skupin projektu je přílohou elektronické verze aktuálního čísla Školního zpravodaje. Dále
je možné Newsletter nalézt na webu projektu: Brno - Komunikace s veřejností

N A BÍ D KA S E M I NÁŘ Ů
Odbor školství a mládeže srdečně zve na semináře realizované v rámci projektu MAP II. Semináře
nabízíme v roce 2021 prozatím ONLINE prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.
Registrace účastníků probíhá na webovém rozhraní map2.brno.cz. K registraci je zapotřebí
přístupové heslo, pokud není u semináře uvedena registrace přes přístup „HOST“.
Letáček k seminářům pro rodiče budoucích prvňáčků naleznete v příloze Školního zpravodaje.

ONLINE SEMINÁŘE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
ŠKOLNÍ ZRALOST – VSTUP DÍTĚTE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
1. PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI – PŘIPRAVENOST DĚTÍ NA 1. TŘÍDU
Cílem semináře je poskytnout rodičům informace k nástupu dítěte do první třídy.
(Schopnosti předškoláka před nástupem do školy a náprava nedostatků v rozvoji dítěte, požadavky na
dovednosti prvňáčka na začátku školní docházky, sociální a pracovní integrace)
Lektorka: Mgr. Lenka Bínová (speciální pedagog)
•
9. února 2021 od 17:00 do 20:00 hod.
• 11. března 2021 od 17:00 do 20:00 hod.
Registrace probíhá na odkazu: map2.brno.cz v sekci HOST.
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2. ŠKOLNÍ ZRALOST DÍTĚTE
Cílem semináře je seznámit rodiče s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před
zahájením školní docházky a při zápisu do školy.
(Jak si ověřit, co již dítě umí a zná, jak rozvíjet dítě ve všech oblastech, které potřebuje, úspěšné
zahájení školní docházky)
Lektorka: Mgr. Jiřina Bednářová (speciální pedagog)
• 10. března 2021 od 17:00 do 20:00 hod.
• 22. března 2021 od 17:00 do 20:00 hod.
Registrace probíhá na odkazu: map2.brno.cz v sekci HOST.
3. TALENTOVANÉ A NADANÉ DĚTI V PRVNÍ TŘÍDĚ
Cílem semináře je podpora rozvoje nadání u budoucích prvňáčků.
(Charakteristika nadaných dětí, možnosti vyhledávání a identifikování nadaných dětí – jak poznáme
nadané dítě, spolupráce školy a poraden při nominaci a identifikaci nadaných, formy podpory
nadaných dětí a žáků, aktivity pro nadané děti)
Lektorka: PhDr. Miloslava Svobodová (psycholog)
• 16. března 2021 od 16:00 do 19:00 hod.
Registrace probíhá na odkazu: map2.brno.cz v sekci HOST.

PRÁVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY ZÁKLADNÍCH
A M AT E Ř S K Ý C H Š K O L
Specifika pracovněprávních vztahů ve školství: dovolená a pracovní doba
Po absolvování webináře ředitel školy v uzlových bodech „ověří“ práci personalisty a správně
organizuje vztahy spojené s pracovní dobou.
Obsah:
• informace, dokumenty, pomocí kterých ředitel školy „zkontroluje“ výpočet a čerpání dovolené
podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2021,
• problémové momenty výpočtu a čerpání dovolené ve školství,
• činnosti spojené s plynutím času od rozvržení pracovní doby do směn po evidenci (výkaz)
odpracovaných směn,
• odměňování navazující na plynutí času (přesčasové práce, noční práce, „přespočetné hodiny“,
rozdělené směny).
Lektorka: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.
• 10. února 2021 od 7:30 do 11:30 hod. – pro základní školy
• 10. února 2021 od 12:00 do 16:00 hod. – pro mateřské školy
Registrace probíhá na odkazu: map2.brno.cz. K registraci je zapotřebí přístupové heslo.
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RŮZNÉ
SOUTĚŽE
B A BY L O N ANE B R O Z UM Í M E ( S I ) ?
V letošním roce zveme vaše žáky k účasti v již 8. ročníku této soutěže ve čtenářské gramotnosti.
Školní kolo proběhne na vašich školách v termínu od 15. 2. do 19. 2. 2021 (pokud budou žáci
prezenčně ve škole), městské kolo se uskuteční ve čtvrtek 18. 3. 2021 od 13.00 hod. na vašich školách
online formou. Do městského kola je nutno účastníky přihlásit do pátku 5. 3. 2021. Informace
k přihlašování žáků do soutěže spolu se zadáním obou kategorií budou zaslány na všechny školy
začátkem února. Prosíme zájemce o účast v soutěži, aby sledovali naše webové stránky
www.zskuldova.cz (v sekci Babylon), kde budeme v případě změn souvisejících s omezením provozu
škol aktualizovat pokyny a termíny soutěže.
Čtenářské klání proběhne ve dvou kategoriích, a to v první kategorii určené pro 5. ročník a ve druhé
kategorii určené společně pro 6. a 7. ročník.
Soutěž opět získala záštitu 1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka.
Těšíme se na účast vašich žáků v městském kole.
Kontakt:
Mgr. Michaela Jedličková, organizátor soutěže, mjedlickova@zskuldova.cz,
tel. 545 425 063

S O UT Ě Ž P O Ž ÁR NÍ O CH RA NA O ČI M A DĚ T Í P RO RO K 2 0 2 1
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Okresní sdružení hasičů Brno-město vyhlašují 47. ročník
soutěže Požární ochrana očima dětí. Propozice naleznete v elektronických souborech listopadového
čísla Školního zpravodaje.
Připomínáme, že od 1. 1. 2021 do konce února 2021 proběhne soutěž a vyhodnocení ve školských
a mimoškolských zařízeních (základní kola). Do 12. 3. 2021 doručí zástupci zúčastněných škol vítězné
práce školních kol na SH ČMS-OSH Brno-město, Zubatého 1, 614 00 Brno.
Kontakt:
e-mail: oshbm@seznam.cz, tel. 737 400 874

ŠKOLENÍ A KURZY
C E NT RU M P RO RO DI N U A S O CI ÁL N Í P É ČI
Doučování dětí s ADHD a neklidných dětí
Datum a čas: pravidelně 2–4 × týdně (dle individuálních potřeb dítěte a domluvy s rodinou)
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Cena:
zdarma
Odkaz:
https://www.neklidne-deti.cz/programy/doucovani-deti-s-adhd/
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AHA studio
Datum a čas: každý čtvrtek v čase 16.30–17.15 hod. a 17.15–18.00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Anotace:
Pokud chcete své neklidné dítě podpořit v dovednosti učit se a dát mu větší šanci na
školní úspěšnost – ať už je v prvních ročnících základní školy, nebo v předškolním věku – v našem
programu AHA studio jste na správném místě. Děti pracují v malé skupince pod vedením
certifikované lektorky s využitím poznatků Feuersteinovy metody kognitivního obohacování, která
umožňuje posilovat potřebné dovednosti důležité pro zvládání školy (např. řeč, myšlení, emoce apod.).
Cena:
zdarma
Odkaz:
https://www.neklidne-deti.cz/programy/aha-studio/
Motivace dětí – jak děti podpořit tam, kde potřebují
Datum a čas: 13. 2. 2021 v čase 9:00–16:00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Cena:
1.100 Kč/účastník
Odkaz:
https://www.efektivnirodicovstvi.cz/
Workshop Jak motivovat neklidné dítě?
Datum a čas: pátek 12. 3. 2021, 16.30–19.30 hod.
Místo:
online forma workshopu
Cena:
390 Kč
Odkaz:
https://www.neklidne-deti.cz/workshopy/
Seminář Děti a hranice – jak a proč být laskavým i důsledným rodičem
Termín a čas: 13. 3. 2021 v čase 9:00–16:00 hod.
Místo:
Centrum pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7
Cena:
1.000 Kč/účastník
ÚRAZY A PRVNÍ POMOC DĚTEM
Kurz vhodný pro pedagogické pracovníky a všechny, kdo mají v péči děti. Zahrnuje názorné ukázky
první pomoci při různých typech úrazů a praktický nácvik resuscitace.
Délka kurzu je 6 vyučovacích hodin. Cena 700 Kč/osoba.
Termín a místo: 2. 2. 2021 v čase 15.00–20.30, CRSP Biskupská 7, Brno
Více informací na www.crsp.cz<http://www.crsp.cz>

ŠKOLY ŠKOLÁM
V Z P O M Í N KA Z M AT E Ř S K É Š KO LY K NE S L O VA
Kolektiv Mateřské školy Kneslova 7 v Brně vzpomíná na svou dlouholetou pracovnici paní Libuši
Bradlerovou, která zemřela ve věku nedožitých 81 let. Paní Bradlerová zasvětila práci pro mateřskou
školu téměř celý svůj život, během jejího působení ve školce se vystřídalo několik generací dětí. Jako
obětavá provozní pracovnice nejen pomáhala dětem i paním učitelkám v běžném provozu, ale také se
s radostí zapojovala do všech školních akcí.
Kolektiv školy vzpomíná na paní Bradlerovou s láskou a úctou.
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JINÉ INFORMACE A NABÍDKY
Z DR AV É S E Z E NÍ P RO V Š E C HN Y
Dynamicko-směrová podložka pro odstranění bolesti zad a budování hlubokých svalů během
sezení. Dvectis je speciální dynamicko-směrová podložka vyvinutá ve spolupráci s lékaři. Podložka
s chráněnou specifickou konstrukcí zajišťuje během sezení vytvoření svalové aktivity a směrování
vytvořené svalové aktivity do konkrétních částí hlubokých svalů v lidském těle. Pravidelné sezení na
této podložce pomůže odstranit bolest zad a také další zdravotní problémy.
Kontaktní údaje:
Společnost Dvectis, Areál EM Brno Filipinskeho 55, 615 00 Brno
Martin Trenčanský, tel.: +420 606 044 531, e-mail: martin.trencansky@dvectis.com
Více informací:
www.dvectis.com
Podrobnější informace naleznete v elektronické příloze tohoto čísla Školního zpravodaje.

K O NZ ULTA ČNÍ ČI N NO S T I P RO Š KO LY
Firma QZP nabízí konzultační činnost v oblasti úspory nákladů při realizaci a provozu
vodovodů.
• Energetické a finanční úspory při výrobě a zabezpečení teplé vody
• Diagnostika problémů výroby a zásobování teplou vodou
• Kvalita vody
• Moderní systém úpravy vody pro zabránění tvorby vodního kamene NaturSOFT, letáček
naleznete v příloze Školního zpravodaje.
Kontakt:
http://www.qzp.cz/, Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, e-mail: qzp@qzp.cz,
tel.: 603 826 910

B R NĚ NS K É D Ě T S K É DI VA DL O
Brněnské Dětské Divadlo (BDD) hledá pro doplnění souboru děti s různými zájmy ve věku cca od 8 do
15 let (doplnění věkové skupiny). BDD je dětský divadelní soubor, který se ve všech oblastech své
výchovně-umělecké a výchovně-dramatické činnosti zaměřuje na aktivní zapojení dětí různého věku již od
samého počátku přípravy každé jednotlivé divadelní inscenace.
Cílem BDD je vznik divadelních inscenací na co nejvyšší možné úrovni s perspektivou dalšího četného
reprízování. Další informace lze získat nejlépe na e-mailové adrese: detskedivadlo-brno@seznam.cz.
V případě, že tento způsob komunikace není možný, lze to i telefonicky na čísle: +420 603 584 610.
Informace o práci BDD najdete také na www.brdd.cz.
Projekt BDD se koná za finanční podpory statutárního města Brna, městské části Brno-střed
a Jihomoravského kraje.
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